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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1664/03.03.2020 Πρόσκλησης που αφορά στην
περιγραφή της κατάστασης διατήρησης των φθορών και των απωλειών του ξύλινου
διακόσµου και των ξύλινων δοµικών µελών του κτηρίου, την σύνταξη προτάσεων
συντήρησης και αποκατάστασης αυτών του «Ελληνοµουσείου Ρήγα Φεραίου, η
οποία απέβη άγονη λόγω µη προσέλευσης οικονοµικού φορέα, ο ∆ήµος µας
επαναλαµβάνει την διαδικασία για την ανωτέρω δαπάνη.

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των υπηρεσιών όπως
περιγράφονται παρακάτω:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας:
«ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΞΥΛΙΝΟΥ ∆ΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»,
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΑ: 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«Εργασία συλλογής και τεκµηρίωσης των
στοιχείων για την περιγραφή της κατάστασης
διατήρησης των φθορών και των απωλειών του
ξύλινου διακόσµου και των ξύλινων δοµικών
µελών του κτηρίου και την σύνταξη προτάσεων
αποκατάστασης αυτών, για το Ελληνοµουσείο
Ρήγα Φεραίου, του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου.
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»
00-6117.01
6.200,00 €

Κ.Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην περιγραφή της
κατάστασης διατήρησης των φθορών και των απωλειών του ξύλινου διακόσµου και
των ξύλινων δοµικών µελών του κτηρίου, την σύνταξη προτάσεων συντήρησης και
αποκατάστασης αυτών του «Ελληνοµουσείου Ρήγα Φεραίου» στην Ζαγορά και
δεδοµένου του γεγονότος ότι ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου δεν διαθέτει
εξειδικευµένο προσωπικό πάνω σε τέτοιου είδους θέµατα γι’ αυτό προβαίνει σε
συνεργασία µε εξωτερικό συνεργάτη.
Έτσι λοιπόν, απαιτείται η κατά τον Αρχαιολογικό νόµο, εργασία που θα περιλαµβάνει
την περιγραφή της «Κατάστασης διατήρησης των φθορών και των απωλειών του
ξύλινου διακόσµου και των ξύλινων δοµικών µελών του κτηρίου και την σύνταξη
προτάσεων αποκατάστασης αυτών».

Η εργασία αυτή θα περιλαµβάνει:
Α. Την καταγραφή των δεδοµένων της κατάστασης διατήρησης των φθορών, των
απωλειών των ξύλων.
Β. Την κατάλληλη φωτογράφιση στο ορατό του ξυλόγλυπτου διακόσµου και των
ξύλινων δοµικών µελών του κτηρίου σε όλη την έκταση του µνηµείου.
Γ. Την σχεδιαστική τεκµηρίωση των φθορών και των απωλειών του ξύλινου και
ξυλόγλυπτου διακόσµου.
∆. Την διενέργεια δειγµάτων καθαρισµού των επικαθήσεων της αιθάλης, σκόνης και
των λιπαρών ουσιών από την επιφάνεια των ξύλων, για την σύνταξη των κατάλληλων
προτάσεων αντιµετώπισης.
Ε. Καθώς και την διενέργεια όλων των άλλων κατάλληλων ενεργειών που θα
συµβάλλουν στην εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων που θα
συµπεριληφθούν στην σύνταξη των προτάσεων.

Η ανάλυση του κόστους µε εκτίµηση ανθρωποµηνών απασχόλησης των στελεχών της
οµάδας έργου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας «Κατάστασης
διατήρησης των φθορών και των απωλειών του ξύλινου διακόσµου και των ξύλινων
δοµικών µελών του κτηρίου, την σύνταξη προτάσεων αποκατάστασης αυτών», είναι
συνολικής διάρκειας πέντε (5) µηνών.
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Α. Καταγραφή των
δεδοµένων της κατάστασης
διατήρησης των φθορών,
των απωλειών των ξύλων.

Συντηρητής
Αρχαιοτήτων & έργων
τέχνης

Β. Φωτογράφιση στο ορατό του
ξυλόγλυπτου
Συντηρητής
διακόσµου και των ξύλινων
Αρχαιοτήτων & έργων
δοµικών µελών του κτηρίου σε
τέχνης
όλη την έκταση του µνηµείου.

Γ. Σχεδιαστική τεκµηρίωση των
φθορών και των απωλειών του
Συντηρητής
ξύλινου και ξυλόγλυπτου
Αρχαιοτήτων & έργων
διακόσµου.
τέχνης
∆. ∆ιενέργεια δειγµάτων
καθαρισµού των
επικαθήσεων της αιθάλης,
Συντηρητής
σκόνης και των λιπαρών ουσιών
Αρχαιοτήτων & έργων
από την επιφάνεια
τέχνης
των ξύλων, για την σύνταξη των
κατάλληλων
προτάσεων αντιµετώπισης.
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Στην τιµή αυτή, δεν περιλαµβάνονται τα ικριώµατα (σκαλωσιά) που θα απαιτηθούν
για την συλλογή στοιχείων και την φωτογράφιση.
Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών και των προτάσεων αυτών, είναι της τάξης των
πέντε (5) µηνών, µετά την ανάθεση από τον ∆ήµο.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Υπουργείου Πολιτισµού
(µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την συντήρηση-αποκατάσταση ξύλουξυλόγλυπτου)

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
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α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή
υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43
παρ.7αβ του Ν. 4605/09 που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16.
β. Φορολογική ενηµερότητα
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Βεβαίωση
ΕΦΚΑ ή βεβαίωση ότι δεν δύναται να τους χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό.
δ. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του
νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) .
ε. Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης
ζ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου
του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, µέχρι και στις 11/03/2020 και ώρα 12:00 µ.µ.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση
νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της
οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της
επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους
οικονοµικούς φορείς.
Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να
απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.
Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονοµικός
φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα
πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας
Ο Προϊστάµενος
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

